
60Kfa Békéscsaba <hatvanezerfabcsaba@gmail.com>

Javaslat civil közösségi tér működtetésére 
60Kfa Békéscsaba <hatvanezerfabcsaba@gmail.com> 2021. szeptember 2. 14:24
Címzett: Szarvas Péter <szarvaspeter@bekescsaba.hu>

Tisztelt Polgármester Úr,

Köszönjük válaszát, és természetesen megértjük a városi civil egyesületek számára ju�atható ingatlanok
szűkösségét. Segíteni szeretnénk ezen a helyzeten. A Békéscsaba adófizetői által fenntarto� közösségi, civil
intézmények túlterheltek, míg az igények nagyok.  Ezért úgy gondoljuk, hogy a határozatlan időre kiado�
ingatlanok közösségi hasznosságát érdemes rendszeresen felülvizsgálni. A mostani működtetők ezt a jelze�
ingatlant köztudo�an kevéssé használják. Erede�leg úgy gondoltuk, bőven elférne még ez a 6 civil szervezet  is.
Nem kívántunk senkit kitessékelni onnan, de újragondolni mindenképp. A válaszban nem tért ki egyértelműen
javaslatunk elfogadására/el nem fogadására, csak az aktuális jogi helyzetre.

Az erede�leg kért lehetőséget – egyértelmű visszautasítás híján – továbbra is érvényes opciónak tekintjük
részünkről. Amennyiben ez nem lehetséges, vannak további indokaink is:

Nem tudom, mennyire tudo� polgármester úr számára, hogy  az épületet  döntő részben  nem közösségi, hanem
üzle� célokra használják. A pa�nás épületben webshop elosztóközpont,  vásárok kapnak helyet, a civil
előadásokra kiválóan alkalmas nagyteremben a legfrekventáltabb napokon lakodalmakat szerveznek, és
tudtunkkal üres irodákat is ajánlanak fel bérlésre. Bár egy szolgáltatóházban  ezek a  tevékenységek a működés
rendes részei, de semmiképp nem férnek bele a „civil szervezet” kategóriába. Ezzel az üzle� tevékenységgel
ugyanis számos potenciális civil programtól elveszik még a polgármester úr által említe� valóban kevés színteret
is.

Mindezt a bújtato� üzle� tevékenységet komoly városi költségvetési támogatás melle� hajtják végre, ami
semmiképp nem lehet civil cél.

Amennyiben úgy dönt polgármester úr, hogy elfogadja az erede� ajánlatunkat, és lehetőséget biztosít az aláíró
szervezeteknek, úgy biztos lehet benne, hogy nagyszámú és igen ak�v közösségeink valóban közösségi célokra 
fogják használni az ingatlant. Erről kérek szépen egyértelmű választ.

Visszautasítás esetén javasoljuk az ingatlan határozatlan szerződésének azonnali felbontását – és nyílt pályázaton
történő meghirdetését. Az alulíro� szervezetek természetesen vállalják az indulást ezen a pályázaton.
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